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raadde aan 16-20 steken, terwijl fakcher in Amerika zeide, dat men zooveel

stof als maar mogelijk is in het ligchaam moest brengen. Dat verschilt veel

met de handelwijze van jenner,, die in zijn casus 17 twee oppervlakkige
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Tn de eerste tijden na jenner deed men slechts een steek, zooals men dat

bij de inoculatie der kinderpokken gewoon was, meenendc dat het meer op



de qualiteit aankwam 6n niet bedenkende bet bestaande onderscheid tus-

Bchen de werking . dezer beide smetstoffen. Eene inoculatie van pokkengift

brengt een algemeen uitslag over het geheele ligcbaam voort, daarentegen

ééne vaccinatie maar ééne puist. Het is hierbij opmerkelijk, dat van al de

tot dusverre bekende smetstoffen de vaccine de eenige is, die in hare onmid-
dellijke werking gelocaliscerd blijft. Wel moeten wij aannemen dat hare

verdere werking algemeen is en het geheele gestel doordringt, daar wij

ons anders hare voorbehocding tegen de kinderziekte nog minder kunnen
verklaren.

Uit de berigten bij de Neierlandsche Vereeniging tot bevordering der Koe-

pokinenting ingekomen blijkt, dat het meerendeel der inzenders in ons land

er nog al voor is 6, 8 a 10 inentingen te doen, slechts dén berigtgever

spreekt van ééne pok als voldoende. Mogelijk is dit in navolging van de

Duitschers, want nadat de Duitsche bondsraad de tot hiertoe bestaande for-

mulieren voor de Rijksinentingswet veranderd en omtrent de toepassing

daarvan nadere ophelderingen gegeven heeft, vindt men thans in de aanmer-

king IV tot formulieren V en VI het volgende, namelijk dat elke ontwik-

keling van minstens eene goed gevormde vaccinepuist die op de inenting

volgt, als met gevolg moet worden beschouwd. Als gelukte revaccinatie is

eene zoodanige te beschouwen, na welke minstens eene min of meer inge-

droogde puist, of de korst van eene of meer snel in ontwikkeling verloopende

puisten gevonden wordt 1). Het gevolg hiervan zal zijn, dat de artsen slechts

ééne vaccinepuist zullen trachten te verkrijgen en de voorbehoeding tegen de

pokken loopt ouzes inziens groot gevaar, terwijl de tegenstanders zullen

juicheu. Het is niet te hopen, dat deze wijze van handelen over onze

grenzen moge waaien of hier ingang vinden, wij zouden vreezen voor treurige

gevolgen in de toekomst.

Daar de ondervinding Dr. dietbich 2) geleerd had, dat zoo bij eene eerste

vaccinatie slechts ééne pok was opgekomen, er bij eene hervaccinatie nooit

anders dan abortiefpokken te voorschijn kwamen, zoo stelt hij zich met die

eene pok te vreden. Wel etn bewijs hoe men met weinig te vreden kan zijn.

Bohn in zijn Handbuch der Vaccination meent, dat eene vaccinepunt niet-

langer dan een jaar preserveert en dat de duur der immuniteit tegen variolae

met het getal vaccinepokken toeneemt. Ook Dr. bebnhabdt is van meening

dat eene vaccinepok verkregen zijnde, eene herhaling der vaccinatie onvrucht-

baar maakt. Hetzelfde neemt ook Dr. maNdelbaum, naar aanleiding van

een schrijven van Dr. koemgeb, aan. Het ligt voor de hand, zegt hij, dat

bij deze evenals bij andere infectiestoffen het niet om het quantum, maar

om het quale te doen is, dat in het organisme wordt ingebragt (!) Hij doet

nooit meer dan twee steekjes en wel maar op één arm. Een zou genoeg

zijn als men zeker wist, dat die opkwam. Hy heeft tijdeus pokkenepidemiën

die kinderen herhaalde malen, maar te vergeefs gerevaccineerd en geen van

al die kinderen die ééne vaccinepok hadden vertoond, werd door de variolae

aangetast. Hij meent het dus volkomen overbodig meerdere of vele entingen

lj Dr. DEUT8CHBE1N in Berliuvr Klinisch WoChenschrift, 21 April 1879.

2) Derlincr Klinisch WochenschriJ'l, n°. 52, 1877,



op een individu te doen. Het is maar vermorsen van de vaccine, want

goede vaccine van goede afkomst is eene zeldzaamheid.

Het zou niet moeielijk maar wel onvruchtbaar zijn, hier nog een tal van

aanhalingen neder te schrijven van verschillende waarnemers over dit onder-

werp. Ieder heeft zijne eigene meening, die op zijne ondervinding berust;

maar die weder verschilt van die van anderen, die ook mvenen goed te hebben

waargenomen. Het geeft ons echter geen licht en wij moeten en kunnen

in ons land ons voorloopig houden aan hetgeen de uitkomsten van de ver-

rigtingen in onze Parcs vaccinogènes opleveren en die blijken vrij eenstem-

mig te zijn, op het punt van revaccinatie en autorevaccinatie vrij voldoende

te zijn en veel anders te leeren dan in de boeken staat vermeld.

Het is opmerkelijk, ruim 80 jaren zijn voorbij gegaan sedert jennee zijne

heerlijke uitvinding bekend maakte. Wat is er al niet in dat tijdsverloop

waargenomen, verzameld, geschreven, wat zijn er al niet tabellen en becijfe-

ringen gemaakt. Dat alles is niet te overzien en nog zijn wij weinig verder

gekomen en weten nog weinig meer dan hij ons geopenbaard heeft, namelijk

dat de vaccine behoedt tegen de pokken. Het hoe, het waarom of waardoor

weten wij nog niet, doch wij kunnen ons over gelukkig achten, dat wij dat

ééne weten. Dat wij in onze geheele geneeskunde althans één middel be-

zitten, dat met tamelijke zekerheid tegen eene vreeselijke ziekte behoedt. Wij

kennen geen ander en houden dat middel hoog in eere, een vaandel in den

strijd tegen den vijand. Dat de vaccine tegen de kinderpokken behoedt, dat

is eene waarheid, die onomstootelijk vast staat als een ouderwetsche muur.

Het is vermakelijk te zien, hoe dikwerf de tegenstanders met het hoofd tegen

dien muur aanloopen, of ze dien ook omver konden stooten. Te vergeefs, de

stevigheid van den muur blijkt er des te duidelijker door en de triomph van

de verdedigers is des te grooter.

Yrij algemeen is men thans van gevoelen, dat er eene zekere hoeveelheid

vaccine moet worden aangebragt om de vaccinatie waarborgen van deugde-

lijkheid te geven. De vraag is echter hoeveel. In de laatste jaren is men
een bepaalden weg ingeslagen, om tot de oplossing dezer vraag te komen.

Men heeft naar eene verhouding gezocht, die er misschien kan bestaan tus-

schen het aantal likteekenen als overgebleven bewijzen eener vroegere bijge-

bragte zekere hoeveelheid vaccine en de intensiteit eener later voorkomende

pokziekte en of er eene verhouding bestaat tusschen het aantal likteekenen

en de sterfte aan pokken en men heeft gevonden, dat het getal likteekenen

in omgekeerde verhouding staat tot de sterfte, dus hoe meer likteekenen, hoe
minder sterfte. Zoo dit waar is, zal men naar ik meen op den goeden weg
zijn, om te kunnen bepalen hoeveel steekjes men zul moeten doen, om de
vaccinatie voldoende tegen de pokken te doen waarborgen.

Eene eerste vraag voor wij verder gaan, is: Zijn alle likteekenen goed,
zijn ze allen mede te tellen en welke zijn hunne kenmerken? Zeker treft

men eene groote verscheidenheid aan in het voorkomen van de likteekenen.

In de eerste tijden na de invoering der vaccinatie hechtte men weinig of niet

aan de likteekenen. Men deed als proef de inoculatie der natuurlijke variola,

iets waartoe men toen meende geregtigd te zijn en die wel als de beste proef
voor de deugdelijkheid der vaccine mogt geldeu. Want, zegt jenneb, in
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zijne Inquiry, de vaccine beschermt beter nog tegen de variola dan tegen

de vaccine. Later, toen men zag, dat ook na de inenting der vaccine zich

pokken begonnen voor te doen, zocht men naar een criterium, dat de deugde-

lykhcid der inenting zou kunnen aanwijzen en begon men zijne aandacht op

de likteekenen te vestigen. J. P- Frank in 1811 spreekt nog maar van

#superstite parva fovcola”, maar guegory 1) geeft er eene goede beschrijving

van, ook gendrin 2). Volgens hem zijn goede en deugdelijke likteekenen

rond, of bijna rond, de grootte doet niets af, eenigzins ingedrukt, bleeker

dan de omringende huid vertoonen zij regelmatig stralen van het midden

uitgaande, met kleine indrukjes als prikjes (punctatïje). Zij blij\ en gedurende

een groot deel van het leven zigtbaar. Bij het toenemen van embonpoint

verdwijnen zij spoediger. Vertoont iemand dergelijke kenmerken dan kan

men aannemen, dat hij met goed gevolg is gevaccineerd geworden, zoo niet

dan zal het beloop der vaccinatie gestoord kunnen zijn geweest en de voor-

behoeding meer onzeker zijn.

Lat bij lijders aan variolae, die likteekenen vertoonden eener vroegere vacci-

natie, het beloop der ziekte goedaardiger en de sterfte geringer is, was reeds

lang bekend en marson en gregory hebben later daaromtrent belangrijke

mededeelingen gedaan. Zijn die likteekenen deugdelijk, dan is de sterfte geringer

nog dan bij hen, waar ze een minder goed aanzien vertoonen. Ik neem tot

voorbeeld hier over wat Dr. post 3) in zijne mededeelingen over de pokken-

epidemie in 1870—1871 in Utrecht schrijft.

103 Personen, die goede L. hadden, werden door de ziekte aangetast, daar

van stierven 7 of 6.79 pCt.

Bij 551 werd geconstateerd, dat zij minder deugdelijke L. hadden, van

deze overleden 41 of 7.44 pCt.

Van 229 welke gevaccineerd waren geweest, doch geene L. vertoonden,

stierven er 52 of 22.70 pCt.

Vergelijkt men hiermede wat marson en gregory vonden, namelijk eene

sterfte bij duidelijke L. van 3.04 pCt., onduidelijke L. van 9.77 pCt., geene

L. van 21.75 pCt., dan blijkt de epidemie te Utrecht zeer moorddadig te

zijn geweest, iets wat trouwens bekend is, maar dat ook bij goede L. de

sterfte aanmerkelijk minder was.

Ik zelf 4) vond onder een getal van omstreeks 400 poklijders, die ik als

student in het Groot Rijks-Hospitaal meerendeels zelf heb waargenomen, 49

die zeer goede L. vertoonden, 27 die goede, 53 die minder goede en 70 wier

L. nog even te onderscheiden waren. Bij de eerste soort was de ziekte zeer

ligt, slechts 3 gevallen eenigzins ernstig. Bij de 2de werd hetzelfde waarge-

nomen, mede met 3 ernstige gevallen. Bij de 3de soort was de ziekte wel

niet kwaadaardig, doch 4 leden hevig. Bij de 4de soort kwamen 9 hevige

gevallen voor.

Om nu echter uit het voorkomen der L. te willen besluiten, of iemand

1) ïroriep’s Nolizen , 1827, n°. 374, pag. 345.

2) Gendrin, Tom. I, § 553.

3) Dr. A. post, Dissertatio.

4) Zie mijne Dissertatio de varioloïdibus et vaccinae insitione

,

1840,
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tijdens dit onderzoek nog tegen de besmetting der pokziekte is gevrijwaard,

daartoe zou men moeten aannemen, dat die voorbehoeding met het aanwezig

zijn of verdwijnen der L. gelijken tred hield, hetgeen blijkbaar niet aangaat,

daar deze allengs door andere oorzaken kunnen verdwijnen. Alleen dit: de

pokziekte kan voorkomen zoowel bij hen die goede als die slechte L. ver-

toonen, hebben zij goede dan zal de ziekte in den regel zachtaardig, zelden

kwaadaardig zijn.

Is de houding, het voorkomen der L. van veel belang bij de prognose

der kinderpokken, van veel meer gewigt schijnt het getal L. te zijn. Het

epitheton duidelijk of onduidelijk is zoo rekbaar, wat de een duidelijk noemt,

vindt de ander onduidelijk, maar getallen zijn positief, door een ieder te

waardeeren in deze tijden van tellen, wegen en meten. Men weet dat 3 meer

is dan 2 en 5 meer dan 4. Getallen laten zich ook beter in tabellen brengen

en zijn zoo aan de statistiek dienstbaar.

Wie het eerst de aandacht heeft gevestigd op het getal L. bij voorkomende

poklijders weet ik niet, maar het is reeds meerderen jaren dat men er allengs

meer notitie van genomen heeft en dat men gezien heeft, dat hij die 3, 4

of 5 L. bezit, weinig kans heeft de pokken te krijgen, bij 6 of 7 de kans

zeer gering is en zoo men de ziekte krijgt, dat dan niet in hevige mate is

en dat men nog nimmer iemand zag bezwijken, die 10 L. droeg.

Zonder twijfel komt de eer toe aan de Engelsche geneeskundigen, dat zij

deze zaak ter harte hebben genomen, vele waarnemingen gedaan en cijfers

bekend gemaakt.

Volgens eulenberg 1) heeft grbgory de stelling reeds geopperd, die later

is verworpen, doch daarna weder is verdedigd door harvieux en ballard.

Men zou thans reeds de bevindingen van vele waarnemers kunnen aanhalen,

die de stelling voor onomstootelijk houden, dat de mortaliteit afneerat bij de

toename van de likteekenen, doch wij hebben eigenlijk al genoeg wanneer
wij melding maken van de resultaten, die marson verkreeg in het Pokken-
hospitaal te Londen, dewijl deze over zulke groote cijfers loopen, namelijk

over 10,671 zieken, dat zij zeer veel grond van waarschijnlijkheid voor zich

hebben. Volgens zijne löjarige ondervinding vond hij, dat de mortaliteit

gemiddeld bedroeg bij 1, 2, 3, 4 of meer L. van goede qualiteit 1.26 pCt.,

bij slechte 11 pCt. Bij 10 L., zegt eulenberg, heeft morson nimmer een
doodelijk einde gezien. Ook oppert in Hamburg zag bij de ligtere ziekte-

gevallen gemiddeld 5

1

/2 L., bij eenigzins erge 4Vs L. en bij zware ge-
vallen 3>/2 L. voorkomen. Alzoo neemt ook volgens deze waarnemingen
de hevigheid der pokziekte met het toenemend getal likteekenen af en is hef
besluit geregtvaardigd, dat bij de vaccinatie een zeker aantal vaccinepuisten
en dientengevolge een zeker aantal likteekenen van goede qualiteit gewigtige
factoren zijn voor de prognose der pokziekte.

Dr. grieve 2) nam in het Pokkenhospitaal te Hampstead 6221 lijders waar,
waarvan 1248 zonder L., van deze stierf 51.12 pCt., van de 4973 die blijken

1) H. Eclenberq in Vierteljahrachri/t j. ger„ Medicin. Neue Folge. Bd, XIX,
Heft 1

, Julü 1873.

2) British Medical Review, GUI, .Inlij 1873.

\



gaven te zijn gevaccineerd geweest, stierven 11.40 pCt. Bij hen die

1 L. vertoonden was de sterfte 17.39 pCt,.

2 L. # # » 12.17 »

3 L. # » » » 10.B8 „

4 L. tr • K ir n 8.38 »

5 L. en meer • « * 6.43 »

De algemeene sterfteverhouding was 19.36 pCt. De doodelijkheid stond
dus ook hier weder in omgekeerde verhouding van het getal L. en 'blijkt

dus ook hier weder, dat boe grooter het getal steeken is bij de vaccinatie

des te grooter de voorbehoeding zal zijn.

Doch genoeg. Alleen dit kleine voorbeeld nog uit ons land. Dr. Verbeek l)

te Wijk bij D., nam waar in de epidemie van 1870—1871 bij 117 poklijders,

dat van de ingeënten die aan pokken leden er slechts één overleed die 2 L.

vertoonde en het was nog eene zwangere vrouw.

Ten slotte, op de vraag hoeveel puisten zijn er bij de inenting noodig,

luidt het antwoord uit het voorgaande afgeleid, dat 10 voldoende zijn, want

dat bij 10 L. de prognose het aller gunstigst is. Meer dan 10 pokjes bij

de vaccinatie te willen ontwikkelen meenen wij dat moet vermeden worden,

want men kan niet ontkennen, dat met het aantal puisten ook het gevaar

voor plaatselijke of algemeene verschijnselen toeneemt. Dus, zoo eindigt

eulenbebg, niet meer dan tien maar ook niet minder dan 6 vaccinepuisten.

Ziedaar dan op wetenschappelijke ervaringsgronden de handelwijze voorge-

schreven en geregtvaardigd, die n ij in het Pare vaccinogène alhier en anderen

ook in andere Parcs volgen en die wij sedert den aanvang, dat is voor zes

jaren, hebben gevolgd, om namelijk bij alle in te enten personen 10 steekjes

te doen. Komen die alle op, des te beter, komen er minder dan vijf tot

ontwikkeling, zoo worden cr na eene week bij eene tweede inenting met stof

van het kalf, of wel uit de aanwezige pokjes (autorevaccinatie) genomen,

nog zoo vele bij gezet als er aan de tien ontbreken.

Wij gelooven naar ons vermogen op die wijze het meest doelmatig tot

voorbehoeding tegen de kinderpokken werkzaam te zijn. Op Woensdag 24

September verlieten 39 kinderen onze inrigting, die te zamen de vorige week

390 steekjes hadden gehad en nu 386 schoone pokjes hadden vertoond, de

een meer dan 10, de ander minder, doch geen minder dan vijf, alzoo door

elkander ongeveer 10 per individu. Het was een prachtig gezicht voor de

kenners en liefhebbers, schoon zij allen tot de zoogenaamd onvermogenden

behoorden, waren zij in dit opzigt gelukskinderen, daar zij hoogstwaarschijn-

lijk nooit het leven door de afschuwelijke ziekte zullen, verliezen, ja zelfs er

niet door zullen geschonden worden. Moge de tijd het zegel der waarheid

zetten op deze voorspelling.

Utrecht, 30 September 1879. Dr. dompeling.

i; Zie Verslag van de pokken*epidemie in Nederland in 1870—71, blz. 37

(Overgedrukt üit het Nederlandseh Tijdschrift Voor Geneeskunde. Jaargang 1879)
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